
11
 חוששים השר*ם

הסובייטי□ מפני
 לוחצת במסשלת־ישראל שרים של רחבה קבוצה
 ונסיגה בלבנון, המשא־ומתן של מהיר סיום למען

 של חששם העיקרית: הסיבה משם. צה״ל של
 למען יתערבו כי הסובייטיים האיומים מפני השרים

הסורים.
 בחריפות מתנגד שרון, אריאל לשעבר, שר־הביטחץ

 נגד חריף למאבק לצאת עשוי והוא זו, למגמה
 שהם בטענה מהיר, פיתרון המבקשים השרים

פירות־המילחמה. את מבזבזים

 קואליאיה
שפירא נגד

 באגודת-ישראל. ביחסי־הכוחות סהפך צפוי
 אברהם הקואליציה. ראש יושב־ של מעמדו
 כישלונות כעיקבות כירידה, נמצא שפירא,

כמיפלגה. פנימיים וסיכסוכים פרלמנטריים.

 מודעי של לסיעתו השייך גרופר, פסח
מועמדי□ 150שכליכוד. הליברלית כמיפלגה

 המיפלגה מקרב רחבה מישלחת לארגן מבקש מודעי
 בגץ, מנחם ראש־הסמשלה, אל שתפנה הליברלית,

 בממשלה. שביעי שר יוקצה שלליברלים בתביעה
 יהיו לא התביעה׳ תאושר אם כי מקווה הוא

גרופר. של מועמדותו על עוררין כליברלים

רויוליו
ם ■תפטר קרו ב

 למזכ׳׳ל הבטיח רוזוליו דני חכר־הכנסת
 יתפטר שהוא כר־לב, חיים מיפלגת־העכודה,

אפריל. חודש באמצע ככנסת מכהונתו
 ההסתדרותית, העובדים חברת כמזכיר נבחר רחוליו

 מיפלגת־ של החלטה בעיקבות להתפטר עליו והיה
 דב הכנסת חברי .כפל־תפקידיס״. נגד העבודה

 רוזוליו, של לזה דומה שמצבם אדרי, ורפי בן־מאיר
יתפטרו. הם מתי לבר־לב הודיעו לא עדייו

■משיד בעול
 כי סופית החליט משל, ירוחם ההסתדרות׳ מזכ״ל

 יתפטר ולא הקדנציה, לתום עד בתפקידו יישאר הוא
 תנועת־העבודה. לחקר מכת בראש לעמוד כדי

 המזכ׳׳ל, של החלטתו שכעיקבות נראה
 שונים גורמים מצד שהיה הלחץ ייחדל

 את לזרז שרצו במיפלגת־העכודה,
הפרישה.

די תפקי שופט■□ ל
 מישרות שלוש על מתחרים מועמדים 150
 שופט־ של אחת ומישרה שופטי־שלום של

 כמערכת לאחרונה שהתפנו תעבורה,
כתי־המישפט.

 שופטים לשינוי בוועדה הפוליטיים הנציגים על
המועמדים. מצד רבים לחצים מופעלים

קופת׳ המטרה:
שה חוד*□ חד

 יוותר לא ארידור, יורם שד־האוצר,
 ישלם ולא הרופאים, עם כמשא־יזמתן

צ.2ל-״/י> מעבר תוססות להם
הרופ את מעודדים שונים חוגים

 התחליפי השירות את להפעיל אים
שי כך קבוע, כאופן מעניקים שהם

 לקופת־חולים כעצם, יהפוך, זה שירות
 קוסת־החולים את שתחליף פרטית,

ההסתדרותית•

ה רס הבו
א ש ל ש תתאו

יאוש
ה ס כנ ה ס־ מ ב

 הציכוו• הבנקים, שמפיצים לתחזיות כניגוד
הכורסה. אל יחזור לא

 בבנקים זר, למטבע הביקוש עולה זאת לעומת
השחור. בשוק וגם

 וכימעט מדוכאים, מס־ההכנסה אגף ראשי
הכאגף. העיצומים כיגלל מתפקדים, שאינם תד הפ ע־ ס מ

 קבוצה של קריאה תישמע שבקרוב מקווים מתנגדיו
מהכנסת. להתפטר לו שתקרא סגדולי־התורה,

על □פר
מילתמת־הלבנון

 סכקשת -כתר״ הספרים הוצאת
מילחמת־חלכנוו. על ספר להוציא

ש סופד מחפשים ההוצאה מנחלי
 חסילי־ על ,,אובייקטיבי״ ספר יכתוב
 נגדה מפורשת עמדה ינקום ולא חסה,

כעדה. או

- אבו־חאירא

 באגף שירותי־העיבוד־הממוכנים של העיצומים
 אך בהכנסוודהמדינה, עצומים להפסדים גורמים

 לגלות סם־ההכנטד. לראשי מניח אינו מישרד־האוצר
 סיומה למען העובדים עם במשא־ומתן גמישות

השביתה. של

ת כפיה דחי
אל מי בכר

 של התארגנות יש כרמיאל הצפונית כעיר
 מופעי־ להפסיק כמגמה דתיים, חוגים

כלילות־שכת. תרכות
 שעמדה הפטריוט, הצגת את לפוצץ איימו אלה חוגים

 במקום סניף־ההסתדרות ומזכיר בכרמיאל, להיערך
אחרת. בהצגה זאת הצגה להחליף הבטיח

ה ר חז לז ב ״ ד פ מ ד
 המיפלגה מנהיגי כי שמועות רווחות במפד׳׳ל
 אבו* אהרון הח׳׳ב עם חשאיות שיחות מנהלים
 למפד׳׳ל. חזרתו למען <זצירא,
 את המפד״ל ראשי מתנים אלה, שמועות על־פי

 מאשמה ינוקה שהוא בכד אבדחצירא של החזרתו
נגדו. בסישסט

 והנגיד השר
היועץ נגד

 ישראל. בנק ונגיד פת, גידעון והמיסחר, שר־התעשייה
 בהתנגדות פעולה משתפים סנדלבאום. משה הד״ר

 המישנו־,־לנגיד פלסנר, יקיר של למדיניותו תקיפה
יורם לשר־האוצר, יועץ גם שהוא ישראל, בנק

 בתוכניתו להכניס מבקשים השריוהנגיד
 אותה שירוקנו רכים, שינויים היועץ שד

מתוכן. למעשה

אבו־איאד
ש לא סודיות ביק

 צאלה כי טוענים אש״ף כהוגי
 כחודש שנפגש ח׳לף, (,,אכו־איאד״)

 צמרת חברי עם ככדדסשט שעכר
 כלל ״י, ושל עכשיו״ ,,שלום המערך,

כסוד. תישמר שהפגישה כיקש לא
 עורכת זאת היתה זו, גירסה לסי

המישלחת, חכרת זמר, חנה ״דבר״,
 כסוד, תישמר שהפגישהשתבעה

 לרצות כדי לכך הסכים ואכדאיאד
 באה זאת למרות הישראלים. את

היש המישלחת מצד דווקא הדליפה
ראלית.

ת 10 שבו  שב
ל לי בג

גרופר למען מודעי
 ויתר, לא מודעי, יצחק שר־האנרגיה,

לסגן־השר שר מישרת להבטיח וכדעתו

 שכשבות■ 10 כקרוב יקים מישרד־האנרגיה
חשמל. להפקת כגליל, גדולות רוח

 המוצלח הנסיון בעיקבות על־כד החליט המישרד
 .1981 מאז ישקר מיסעל את המשמשת בשבשבת

דולר. אלף 70 של בהשקעה נבנתה זאת שבשבת

ה ד ת בג המערבי
 יוזמים החרות תנועת של קיצוניים פעילים קבוצת

 לו היה שלא שהסיכצע, מעוניינים הם המערבית. בגדה ערבים נגד מסע־הפחדה
 כלי־התיקשורת על־ידי יסוקר תקדים,

העולמיים.

מנטרל■□
קורפו את

 נועדה לענייני־תעופה החדשה ועדת-השרים
 חיים שר־התחבורה, של מידיו להפקיע
האווירית. בתחבורה הטיפול את קורפו,

 בגין, מנחם לראש־הממשלה, כבר הציעו שרים כמד,
 לדעתם, שגרם, הנזקים בגלל קורפו, את לפטר

ד וד,וצעדי סירב, בגין לענף־התיירות.  הקפת של חיי
של שבתחומו בעניינים שיטפלו ועדות־שרים

מישרד־ד,תחבורה.

מועמדי□
ןי1

ד-בא- במקו□
 מחליף מחפשים כמיפלגת-העכודה

 ועדת־ כראש שעמד ליבאי, דויד לפרופסור
 כנשיא ונבחר המיפלגה, שד החוקה
עדרכי־הדין. לישכת

שיסעון והד״ר שיינמן דני הפרקליט הם המועמדים
שיטריח.

־ עיתונאי
מדינה עד

 . דודאי, עימנואל צפוני, כתכ-מקומונים
 כתב״ להגיש יוחלט אם עד־מדינה, יהיה

 המקומית המועצה ראש נגד אישום
 כוחכוט. שלמה מעלות־תרשיחא,

 בעיירה שונות בעבירות־שוחד חשוד בוחבוט
 תיק־החקירד. את העבירה כבר המישטרה הצפונית.

לדין. העמדתו על והמליצה לפרקליטות,

4


